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R$ 1,288
bilhão custará a obra ao RN,
que a pagará em 20 anos

● FUTEBOL
CAMPEONATO PAULISTA
São Bernardo x Botafogo
19h30 / PAY PER VIEW
Ponte Preta x Ituano
19h30 / SPORTV2
TAÇA LIBERTADORES
Velez Sarsfield x Union Española
21h45 / BANDSPORTS
SUL-AMERICANO SUB-17
Argentina x Equador
21h / ESPORTE INTERATIVO
● VÔLEI
SUPERLIGA MASCULINA
Quartas de final - Jogo 2
Campinas x Sesi
19h / SPORTV / ESPORTE
INTERATIVO
Minas x Montes Claros
21h30 / SPORTV

● FÓRMULA 1
GP da Austrália - 1º treino
23h / SPORTV2

FINANCIADO

Melhor
na tv

● A decisão da TV Globo de
transmitir apenas 11 jogos do
São Paulo no primeiro turno do
Campeonato Brasileiro de 2011,
com apenas cinco deles em tevê
aberta levou a uma forte reação
dos torcedores. Ontem, o assun-
to foi um dos mais comentados
no Twitter. Quase todas as men-
sagens continham críticas pea-
das à emissora carioca e ao presi-
dente da CBF, Ricardo Teixeira.

Durante o dia, surgiu uma ou-
tra forma de protesto: espalhou-
se pela rede social a ideia de boi-
cote à Globo a ser feita no jogo
de ontem com o Paulista, pelo
Estadual. Os apelos eram para
que os torcedores assistissem
ao jogo com o Paulista na Band.

O São Paulo se manteve fiel ao
Clube dos 13 e seu presidente,
Juvenal Juvêncio, tem sérias di-
vergências com Teixeira. As rus-
gas tornaram-se ainda mais in-
tensas depois que o Morumbi foi
preterido como sede de jogos da
Copa do Mundo de 2014.

● A preocupação com a possi-
bilidade de a Copa de 2014
ser alvo de corrupção levou à
criação de um projeto para
vigiar de perto as obras. O “Jo-
gos Limpos Dentro e Fora dos
Estádios’’ foi lançado ontem
em São Paulo e tem entre
seus objetivos criar acordos
setoriais que levem empresas
envolvidas nas obras a se com-
prometer a não participar de
processos licitatórios passí-
veis de fraude e obter um pac-
to de transparência entre os
candidatos a prefeito nas cida-
des que receberão o Mundial.
Um dos temores é que o atra-
so nas obras de infraestrutura
e de estádios facilite a corrup-
ção. O projeto também tem
como alvo a Olimpíada do Rio.

MP quer mudança
no contrato para
o estádio de Natal

Almir Leite

A queda de braço entre clubes,
Clube dos 13 e emissoras de tele-
visão pelo direito de transmis-
são dos jogos do Campeonato
Brasileiro de 2012 a 2014 teve
mais um round ontem. O Clube
dos 13 anunciou a assinatura do
contrato com a Rede TV! para
transmissão por TV aberta em
nome de 15 de seus 20 associa-
dos. Baseou-se para isso no fato
de ter procuradores desses clu-
bes. Apenas Corinthians, Palmei-
ras, Santos, Fluminense e Goiás
não estão incluídos. O C-13 pro-
mete recorrer ao Cade para obri-
gar os insurgentes ao cumprir o
acordo com a emissora.

A entidade diz ter recebido as
procurações ao se tornar avalis-
ta de empréstimos bancários
dessas 15 agremiações. Em tro-
ca, os clubes deram ao C-13 pode-
res para negociar e assinar por
eles o contrato de TV. “Os clu-
bes estavam precisando de em-
préstimos e tanto eles quanto os
bancos solicitaram que o Clube
dos 13 fosse avalista’’, disse Athaí-
de Gil Guerreiro, diretor-execu-
tivo da entidade.

Para isso, o C-13 exigiu que os
clubes assinassem um documen-
to dando a ele o direito não só de
negociar como fechar os contra-
tos dos direitos de transmissão.

É com nessas procurações que
a entidade vai ao Cade (Conse-
lho Administrativo de Defesa
Econômica), pedindo que o ór-

gão interfira e determine que os
15 clubes cumpram o contrato
com a emissora ganhadora da li-
citação. A licitação para TV fe-
chada, pay-per-view, interet e ce-
lular foi adiada.

A Rede TV! venceu em 11 de
março, como concorrente úni-
ca, pois Globo e Record não parti-
ciparam, a licitação para transmi-
tir o Brasileiro. A proposta foi de
R$ 516 milhões por ano de contra-

to. Naquela altura, vários clubes
já negociavam com a Globo. Até
agora, oito clubes anunciaram a
assinatura de contrato com a
emissora carioca. Vasco e Sport
divulgaram o acordo ontem à tar-
de, para o período de 2012 a 2015
e para todas as mídias, juntando-
se a Corinthians, Coritiba. Cru-
zeiro, Grêmio, Goiás e Vitória.

Mais confusão. A luta do Clube

dos 13 pode se tornar inglória,
avalia o advogado Domingos Sá-
vio Zainaghi. Ele não conhece o
estatuto do C-13 e fala em tese.
Mas lembra: “A Constituição ga-
rante o direito de se associar ou
de sair de uma entidade, associa-
ção, instituição no momento em
que se quiser. E a Constituição é
preponderante’’.

O artigo 5º, parágrafo XX, da
Constituição Federal diz que

“ninguém poderá ser compelido
a associar-se ou a permanecer as-
sociado’’ a entidades e afins. Por
isso, basta que um clube tenha
comunicado oficialmente à enti-
dade sua desfiliação para estar
livre.

O C-13 alega que os emprésti-
mos feitos pelos clubes não fo-
ram quitados e que, em vez dis-
se, foi pedido prorrogação do em-
préstimo e do aval.

Em caso de dívidas dos clubes
com o C-13, Zainaghi entende
que a alternativa da entidade pa-
ra receber será entrar com ação
na Justiça comum. “Entra com
uma ação cautelar e pede que o
valor que lhe é devido seja retira-
do do dinheiro que o clube rece-
berá do contrato com a outra
emissora (Globo).’’

O Estado procurou o Cade na
noite de ontem, sem sucesso.

EVELSON DE FREITAS/AE

Copa 2014

C13 assina com Rede TV! e vai ao Cade

Promotores desejam
evitar os itens no
documento que
aumentem os custos
previstos para a obra

São-paulinos usam
Twitter para pregar
boicote à Globo

Entidades criam
projeto que tenta
evitar corrupção

N unca fiz um levantamento,
mas sou capaz de apostar
que a maioria dos jornalis-
tas esportivos já ouviu a se-

guinte frase - ou algo parecido: “Que
vidão, hein! Os caras te pagam para
acompanhar futebol”. Desconsidera-
do o flagrante exagero, essa linha de
raciocínio faz sentido, afinal é um pri-
vilégio trabalhar com prazer e não

apenas para garantir o pagamento das
contas no fim do mês.

Mas, como tudo na vida, há também o
outro lado. E ele não é simpático, boni-
to. O mesmo futebol que provoca tanta
emoção e marca nossas vidas com mo-
mentos fantásticos, históricos, tam-
bém é capaz de tirar do sério qualquer
pessoa minimamente indignada. Sim,
esse esporte transcende o gramado e fer-

ve naquilo que chamamos de bastido-
res. Nesse ambiente extracampo, embo-
ra a bola não role, é comum presenciar
manobras dignas de um golaço ou prese-
padas que lembram os piores frangos. E
vou citar aqui dois exemplos.

Bati um papo com Muricy Ramalho
durante esta semana. Parte da conversa
foi transformada em uma entrevista, pu-
blicada ontem aqui no Estado. O encon-
tro, como sempre, foi ótimo (Muricy é
um baita papo) e um momento, em espe-
cial, chamou minha atenção. Por incrí-
vel que pareça, o técnico chega a sugerir
que o título brasileiro do ano passado
pode ter feito mal ao Fluminense.

A explicação de Muricy é simples. A
diretoria das Laranjeiras, que havia se
comprometido a fazer várias melhorias
na estrutura do futebol profissional, ti-
rou o pé do acelerador. Afinal, se conse-
guiram vencer uma das competições
mais difíceis do mundo com aquilo que
ali está, qual a razão de gastar tanto di-
nheiro para mudar? Mas teria sido esse
o único motivo da saída do treinador?
Acredito que não, pois há um compo-
nente político que não pode ser descon-

siderado. Mas que pesou bastante, dis-
so não tenho dúvidas. Falei também
com o presidente do clube, Peter Sem-
sen, que reconhece os problemas. Ele só
não entende por que Muricy não lhe deu
o mesmo voto de crédito dado à admi-
nistração passada quanto à promessa
de fazer a reestruturação do clube.

O outro exemplo recente vem da Vila
Belmiro. A mesma diretoria que mos-
troupoder de mobilização eplanejamen-
to para seduzir Neymar e sua família a
permanecerem no País diante de uma

proposta milionária e, para a maioria,
irrecusável do Chelsea, flerta com o ama-
dorismo crônico e arcaico ao condicio-
nar a permanência de um treinador ao
resultado da próxima partida, como
ocorreu com Marcelo Martelotte. Depa-
ramo-nos com a mesma conclusão cons-
tatada no Fluminense: se vencer o jogo,
para que mudar? Capacidade de montar

um time equilibrado, revelar atletas e
trazer receita para o clube são qualida-
de profissionais relegadas a detalhe
de um plano de longo prazo que pare-
cem não interessar à cartolagem.

Diante desses dois casos, lembro-
me do saudoso presidente do São
Paulo Marcelo Portugal Gouvêa. Cer-
to dia, durante um desses encontros,
ele disse que não conhecia planeja-
mento de clube que resistisse a três
derrotas consecutivas, pois a mesma
paixão que transformou esse esporte
no mais popular do mundo é aquela
que faz o dirigente esquecer a liturgia
e, sobretudo, a responsabilidade do
cargo que ocupa para agir como um
torcedor comum, motivado apenas
pelo impulso do coração, de ver o ti-
me campeão não importa o preço
que se pague.

Portanto, meus caros, anote aí um
recado deste colunista. Se você pre-
tende manter sua paixão e encanta-
mento com o futebol, não se aproxi-
me muito daqueles que movimen-
tam a engrenagem por dentro. O ris-
co de desencantamento é altíssimo.
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O futebol transcende o
gramado e ferve naquilo que
chamamos de bastidores

Contra-ataque. Os dirigentes do C13, liderados por Fábio Koff, usarão todas as armas para tentar enquadrar os dissidentes

Futebol e negócios

Quer um conselho?
Mantenha distância

Boleiros

Entidade garante ter
procuração de 15 clubes
e promete lutar para
fazer insurgentes
cumprirem contrato

Anna Ruth Dantas
ESPECIAL PARA O ESTADO / NATAL

O governo do Rio Grande do Nor-
te admitiu mudar as regras do
contrato para construção do Es-
tádio Arena das Dunas, que rece-
berá a Copa do Mundo de 2014,
para atender recomendações do
Ministério Público Estadual e Fe-
deral. Os dois MPs emitiram pa-
recer listando uma série de alte-

rações que precisam ser feitas
no contrato. Os promotores e
procuradores estabeleceram
que se o governo do Estado não
cumprir as recomendações o
BNDES não deve liberar os valo-
res de financiamento para o está-
dio. O banco repassará R$ 300
milhões para a realização da
obra, que custará no total R$ 400
milhões. O empreendimento es-
tará a cargo da construtora OAS,
única concorrente da licitação.

Na recomendação, os MPs afir-
mam que o governo não deve ga-
rantir “recomposição do equilí-
brio econômico-financeiro do
contrato na ocorrência de varia-
ção dos custos operacionais”.

Ou seja, o MP quer evitar os

itens no contrato que aumen-
tem os custos previstos para a
obra e pede que o Estado já ex-
presse essa proibição na própria
negociação com a OAS, empresa
vencedora este ano do processo
licitatório.

Os promotores e procurado-
res questionam o equilíbrio fi-
nanceiro do Estado diante do fi-
nanciamento de R$ 400 milhões
com a construtora OAS. Valor
que, ao final de 20 anos, sendo
três de carência, custará aos co-
fres públicos R$ 1,288 bilhão. Na
recomendação, os promotores
advertem que o Estado precisa
definir “de forma clara e objeti-
va, no ato da assinatura do con-
trato, o parâmetro ou indicador
que será utilizado para aferir o

equilíbrio econômico-financei-
ro do respectivo contrato”.

O procurador-geral do Esta-
do, Miguel Josino, confirmou
que o governo vai atender alguns
pontos da recomendação do Mi-
nistério Público. Ele disse que o
executivo vai ceder nas suges-
tões de incluir no contrato a obri-
gatoriedade de a empresa colo-
car 5% de presos como mão de
obra para construção do novo es-
tádio. O Estado também acatou
a recomendação de incluir já no
contrato o indicador de equilí-
brio econômico-financeiro.

O ponto mais polêmico e no
qual o Estado ainda não concor-
dou por completo é o que sugere
que no contrato seja estabeleci-
da a proibição de aditivos – “o
governo não deve garantir re-
composição do equilíbrio econô-
mico-financeiro do contrato na
ocorrência de variação dos cus-
tos operacionais”. “Nós vamos
dar uma nova redação a esse
item. Outras cláusulas serão
mantidas. Voltaremos a nos reu-
nir com o Ministério Público”,
comentou o procurador.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 mar. 2011, Esportes, p. E2.




